
SKROT och musikmaskinsäventyret

Konsert med musik, teknik, återbruk och uppfinning.
I två alternativa versioner:

1. SKROT i samarbete med symfoniorkestrar, orkesterföreningar, blåsorkestrar mfl,
2. Eller med enbart SKROT! Med eller utan Harald Leander som expert.

Konserten  är full med interaktion - samspel och sång tillsammans med publiken.
SKROTs skrotmusikinstrument öppnar dörrarna in till orkesterns instrument så de 
blir synliga som de fantastiska uppfinningar som musikinstrument är.

Konserter är som en instrumentbyggar-utbildning och för varje 
musikinstrumentgrupp som vi tillsammans lär oss bygga, pusslar vi ihop vår 
musikmaskin på scenen. Bit för bit sätts den ihop och blir till en musikmaskin som vi 
till sist kan spela med.
För varje instrumenttyp som vi lär oss bygga blir musikmaskinen större och större. Vi
människor blir också ”större” ju mer kunskap som vi får...

”-Med tillräcklig kunskap kan man bygga vilket musikinstrument som helst. 
Det är fantasin som får dig att se att en grönsak eller ett plaströr eller ett mammutben kan bli till en
flöjt.”
(Citat SKROT)



SKROT-orkestern är jättebra på mycket, men vi kan avslöja att vi kommer att ha med
en expert på konserten, som faktiskt är expert på allt! Och vi menar allt!!!
-Kan man vara det? Ja ni får se hur det går...
Harald Leander är experten Harald.
Ska vi ha med egen dirigent så är det David Björkman som kommer med.
Regi Helena Röhr. Scenografi: Harborg/Cederquist

Mer info, om musikgruppen SKROT: 
SKROTs huvudprofil är levande musik och ljud som spelas av musiker på plats.
SKROT gör konserter, skapande skola. musik-labb och workshops med barn/unga-
intresserade vuxna, så att de börjar göra egna uppfinningar och musikinstrument.
Vi uppfinner och experimenterar tillsammans med musik, teknik och  återbruks-
material. Något som även finns skrivet om i läroplanen.
Undervisningen ska bidra till elevernas förståelse för hur teknik utvecklas i samspel med andra 
vetenskaper och konstarter. Eleverna ska ges möjligheter att utveckla förståelse för att teknisk 
verksamhet har betydelse för, och påverkar, människan, samhället och miljön. (Citat Lgr 11)

Vi har i gruppen SKROT från början dessa instrument som huvudinstrument. Anna 
blockflöjt/sång, Martin fagott, Anders tuba och Hans saxofon piano och Marcus gitarr
och slagverk.
Men i SKROT är det nästan bara skrotinstrument som gäller, som:
Avloppstuba, skrotklarinett, säckpipa-foonkie, elrörsflöjter, VVSophone, 
vattenkannegitarr, hankdrums, yxflöjt, liten skrottuba, tutor, balalajka-ukulele, ica-
trombon, skrotdobro, skrotcello, skrotfagott, morotsklarinett och en musikmaskin.

Cederquist Harborg production AB gör olika former av barnverksamhet med musik, teknik mm,
bla, SKROT som är en fri musikgrupp som funnits sedan 2012 har fem medlemmar.
Anna Cederquist, Martin Harborg, Hans Nilsson, Marcus Lundgren och Anders Björkqvist,
De jobbar både som musiker och som musikpedagoger, de är utbildade instrumental- och 
ensemblelärare, och har gått på Musikhögskolorna i Arvika, Piteå och Malmö.
De har jobbat med barn och musik i ca 13-18 år var.
SKROT har hittills inom ramen för workshops, konserter och skapande skola projekt mellan januari
2014 och april 2016 träffat 7068 personer.



SKROT och musikmaskinsäventyret

Information till arrangörer och orkestrar:
I två alternativa versioner:

1. SKROT i samarbete med symfoniorkestrar, orkesterföreningar, blåsorkestrar mfl,
2. Eller med enbart SKROT! Med eller utan Harald Leander som expert.

1. Manuset är klart och orkestern vi möter spelar både med oss på våra låtar, (Arr, på våra låtar finns
från oss att hyra.) samt också sin egna bästa repertoar.
Med Malmö symfoniorkester ht 2016 spelade vi tex,   

Skrotlåten svängiglåt 
Munharpevals
Bubamara
Lully Turkisk marsch
spadgitarr rockspindeln
Beethoven symfoni nr 2 1satsen
Faure Pavane soprsax,
Björk Selmasongs overture
Laleh Goliat
Musikmaskinslåt Cederquist/Harborg
Tchaikovsky Dance trepak ur nötknäpparsviten

Ni väljer ur Er repertoar något som passar.
Inbjudan:
Ni kan komma och titta hur konserten är med orkester (MSO) 8 och 9 nov på Malmö live.

Vi har spelat/spelar den som nallekonsert med Malmö symfoniorkester i oktober 2016 samt som 
skolkonserter november 2016, tillsammans med skådespelaren Harald Leander som "experten" och 
Davis Björkman dirigent, Helena Röhr regi.

SKROT och musikmaskinsäventyret finns även i en version utan stor orkester med antingen 
endast SKROT eller även med experten Harald.
Den spelar utan Harald nu i höst och vår 2016/2017 för Scenkonst Sörmland.
Samt på olika platser i Skåne.



Hemsida:  www.skrotmusik.se
Instagram:  https://instagram.com/skrotmusik/
https://www.facebook.com/skrotmusik/

------------------------------------------------------------------------------------

Lilla aktuellt 31 mars 2016

Med klipp från sommarlov SVT 2015

http://www.svtplay.se/klipp/7505804/skrotorkestern-spelar-pa-allt-de-hittar?start=auto

Malmö-Live konsert som avslutning på skapande skola-projektet med Monbijouskolan i Malmö.

Svängig låt

https://youtu.be/3BjUnz2NU6U

Bubamara

https://youtu.be/KAIw_VL6G10

Filmer från konsert på Palladium musik i syd, länsmusiken, under Malmöfestivalen 2015.

https://youtu.be/W28YJvZ19Ng

Film om SKROT från workshop på vattenhallen LTH 2015.

https://youtu.be/k5dfO0Tj1m4

//SKROT 
KontaktpersonerAnna Cederquist 0706-722793,
och Martin Harborg 0706-722741.
anna.cederquist@gmail.com
Hör gärna av er när ni vill veta mer!
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